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 Identitas Subyek 1 

1. Nama   : Cck 

2.  Jenis Kelamin : Perempuan 

3.  Asal   : Batang  

4. Tempat/Tgl Lahir : Batang/17 juli 1962 

5. Pekerjaan  : Pedagang yang berjualan sembako 

6. Tempat berjualan  : Pasar Tradisional di Batang 

7.  lamanya berjualan : 28 tahun  

Pertanyaan Jawaban Kode Analisis   

Sudah berapa lama Anda 

berjualan di pasar ini? 

28 tahun LB1 Latar belakang 

Bidang usaha Anda? Pedagang yang berjualan sembako dan 

memiliki kios dipasar tradisional, dan 

mempunyai 6 kios. 

LB Latar Belakang 

subyek   

Bagaimana tanggapan anda 

terhadap berdirinya 

supermarket? 

Sebenarnya supermarket yang 

berkembang sekarang ini sangat 

mempengaruhi penjualan. Terutama 

kami yang pedagang kecil yang 

terkena dampak. Sekarang ini banyak 

pembeli yang lebih memilih pergi 

keindomaret walaupun mereka Cuma 

membeli sarimi ataupun gula.padahal 

jaman dulu sebelum adanya indomaret 

pembeli sering membeli barang 

diwarung warung kecil didekat rumah 

mereka. Dengan adanya fenomena ini 

otomatis pasar tradisional terkena 

dampak dan sepi terhadap pembeli.   

C Berkembangnya 

pasar swalayan 

menyebabkan 

subyek merasa 

cemas 

Apakah anda cemas dengan 

kehadiran supermarket 

tersebut? Apa alasannya? 

Saya cemas karena sekarang toko 

kami sepi tidak seperti dahulu, dan 

mempengaruhi omset penjualan 

 

C 

Omset yang 

menurun dan 

sepinya pembeli 

menyebabkan 

kecemasan pada 

diri subyek 

Seperti yang anda sebutkan 

anda kan merasa cemas Karena 

banyaknya supermarket. 

Kecemasan seperti apa yang 

anda alami? 

Seringnya menghitung uang setiap ada 

pembeli yang membayar, bingung, 

sedikit pusing, kadang saya suka 

marah-marah sendiri 

C Kecemasan yang 

mendalam 

menyebabkan 

pusing,bingung 

dan suka marah 
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Apakah Anda menjadi banyak 

pikiran akhir-akhir ini? 

Ya saya jadi banyak pikiran karena 

kehadiran supermarket mempengaruhi 

omset penjualan saya. Penjualan akhir-

akhir ini sangatlah menurun bahkan 

sangat menurun dibandingkan dengan 

tahun kemarin. Ini semua disebabkan 

musim ujan. Banyaknya orang yang 

lebih memilih membuka usaha sendiri 

karena sekarang ini tidak ada 

pekerjaan atau tbanyaknya 

penggangguran sehingga mereka 

memilih menjadi pedagang ini 

menyebabkan sepinya pembeli. 

C Subyek 

mengalami gejala 

kecemasan 

sehingga subyek 

mengalami banyak 

pikiran 

Apakah Anda menjadi tidak 

bisa tidur karena hal ini? 

Tidak sih, kalau itu saya tetap bisa 

tidur, karena jika saya tidak bisa tidur 

akan mempengaruhi kesehatan saya 

dan itu akan lebih memperparah 

ekonomi saya jika saya jatuh terpuruk 

C Kecemasan tidak 

menyebabkan 

subyek susah tidur 

Apakah Anda menjadi pusing 

karena hal tersebut? 

Saya pusing to mbak saiki sepi omset 

menurun jadie  kalau saya sedang 

tidak ada uang untuk membayar sales 

C Subyek 

mengalami gejala 

kecemasan 

sehingga subyek 

merasa pusing  

Apakah Anda menjadi tidak 

bergairah ? 

Tidak juga, harus tetap bersemangat C Subyek sangat 

beersemangat 

menjadi seorang 

pedagang. 

Apakah Anda akhir-akhir ini 

menjadi bingung? 

Ya terkadang saya bingung karena 

kondisi yang demikian 

C Subyek 

mengalami gejala 

kecemasan 

sehingga subyek 

merasa bingung  

Bagaimanakah kondisi 

manajemen usaha bisnis anda 

saat ini? 

Kondisi manajemen saya akhir akhir 

sangat kacau tidak seperti dahulu, 

tidak adanya pembeli atau sepinya 

toko membuat saya memutar otak 

untuk memanajemen baik uang yang 

tiap hari saya terima.siapa dulu yang 

harus dibayar atau memutar uang. 

Dengan kondisi seperti ini kadang 

saya merasa cemas juga seandainya 

kondisi ini trus berlanjut bagaimana 

nasib pedagang kecil seperti kami 

yang terlindas pasar-pasar ritel yang 

besar dengan modal yang memadai 

dan harga yang terjangkau 

M Manajemen 

keuangan yang 

digunakan subyek 

untuk menjadi 

sukses 

Bagaimanakah infrastruktur 

pasar saat ini? 

Pasar tradisional dibatang menurut 

saya kurang terkoordinasi dengan 

baik. Apalagi sekarang banyak aturan 

tidak memperbolehkan parkir 

C Subyek 

beranggapan 

bahwa 

infrastruktur pasar 
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sembarangan, berjualan sembarangan, 

pungutan liar tanpa adanya karcis. 

Banyaknya aturan dari pemerintah yan 

tidak memperbolehkan pedagang 

sayuran yang tidak memiliki tempat 

atau liar dipindah kesuatu tempat 

membuat pedagang merasa cemas 

karena bisa saja pedagang kehilangan 

pembeli. Maksud disini seperti 

pembeli yang mau membeli sayuran 

mereka sekalian membeli sembako 

sekalian. Tetapi jika pedagang sayuran 

dipisah otomatis penjualan mereka 

akan menurun 

yang tidak tertata 

dengan rapi 

menyebabkan 

pasar tradisional 

semakin terpuruk 

dibandingkan 

pasar swalayan 

Bagaimanakah strategi harga 

yang Anda pakai? Apa 

alasannya? 

Sama seperti pedagang dipasar batang, 

saya tidak menggunakan strategi 

harga, tetapi karena saya disini adalah 

penjual besar jadi saya hanya 

menggunakan strategi harga yang 

murah. Sehingga banyak pembeli 

yang tidak mampu bersaing. 

M Strategi harga 

yang digunakam 

subyek untuk 

menjadi sukses 

sebagai seorang 

pedagang  

Berapakah keuntungan yang 

Anda diperoleh setiap harinya? 

Apakah keuntungan Anda 

menurun setelah adanya 

supermarket/hypermarket? 

Selama 30 tahun saya tidak pernah 

menghitung keuangan saya selama 

sehari. Menurut saya jika saya sudah 

cukup melunasi utang-utang saya dan 

mampu membiayai pembantu, untuk 

makan sehari –hari dan 

menyekolahkan anak saya sampai 

sekarang saya sudah mempunyai cucu 

bagi saya sudah cukup. Tetapi 

semenjak adanya supermarket 

keuntungan penjualan sangat menurun 

padahal sekarang saya hanya hidup 

berdua saja tetapi bagi saya sangat 

berat dibandingkan dengan dahulu 

sebelum adanya supermarket. Jadi 

menurut saya supermarket itu 

menyebabkan kecemasan 

M subyek 

beranggapan jika 

sudah cukup untuk 

membayar dan 

membiayai semua 

keluarga subyek 

merasa sudah baik. 

Menurut Anda apakah 

kenyamanan berbelanja seperti 

adanya fasilitas menarik 

konsumen? Apa alasannya? 

Sangat menarik, karena menurut saya 

jika tempat yang sangat nyaman, 

adanya fasilitas yang menarik, tempat 

yang ber AC membuat pembeli 

merasa senang dan nyaman dan lebih 

memilih untuk pergi ketempat 

tersebut. 

C Tempat yang 

nyaman dan bersih 

dapat menarik para 

pembeli untuk 

berbelanja dipasar 

swalayan 

dibandingkan 

berbelanja dipasar 

tradisional  

Apa yang akan Anda lakukan 

untuk menghadapi kehadiran 

supermarket tersebut? 

Saya tidak melakukan apa –apa karena 

menurut saya rejeki ditangan tuhan. 

Saya hanya berharap terhadap 

S Strategi harga 

yang digunakam 

subyek untuk 
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pemerintah supaya pedagang pasar 

tradisional diperhatikan 

keberadaannya dan berharap agar 

pasar tradisional tidak dipindah 

alihkan ketempat lain, karena mereka 

sudah nyaman selama bertahun-tahun 

berjualan disini. Disini saya sebagai 

penjualan hanya memberikan 

pelayanan yang terbaik untuk 

konsumen dan member harga yang 

terjangkau dan dibawah harga 

penjualan supermarket. 

menjadi sukses 

sebagai seorang 

pedagang 

Secara pribadi, apakah yang 

membuat Anda tetap bertahan 

dalam kondisi persaingan 

seperti saat ini? 

Mau tidak mau subyek saya tetap 

harus bertahan karena ini memang 

penghasilan utama dari keluarga untuk 

membiayai keluarga saya. Bertahan 

dan menghilangkan rasa kecemasan 

yang sedang saya hadapi, jika saya 

terpuruk maka penghasilan keluarga 

kami tidak ada. Karena toko sembako 

ini adalah sandang pangan kami satu-

satunya untu mencari nafkah dan 

membiayai keluarga. 

MP Motivasi dalam 

diri subyek yang 

kuat dan mata 

pencaharian satu-

satunya membuat 

subyek terus 

bertahan. 

Secara pribadi apakah motivasi 

Anda untuk tetap menekuni 

usaha ini? 

Tetap bersemangat , sabar,  pantang 

menyerah, meredam rasa kecemasan, 

dan bertahan ditengah banyaknya 

saingan supermarket untuk membiayai 

pengobatan suami saya dan 

menyekolahkan anaknya yang masih 

kuliah dan berharap mampu 

melanjutkan pendidikan anaknya 

kesekolah yang lebih tinggi lagi. 

MP Motivasi dalam 

diri subyek yang 

kuat dan mata 

pencaharian satu-

satunya membuat 

subyek terus 

bertahan. 

Apakah Anda memang senang 

menggeluti bisnis ini? Apa 

alasannya? 

 

Senang, karena hampir dari semua 

keluarga mempunyai bakat berjuAlan 

dan berkecimpung dalam usaha 

sembako. 

MP Motivasi dalam 

diri subyek yang 

kuat dan mata 

pencaharian satu-

satunya membuat 

subyek terus 

bertahan. 

Apakah makna secara pribadi 

tetang kecemasan menurut 

anda? Beri contohnya 

Menurut saya kecemasan adalah 

sesuatu yang kita rasakan tetapi belum 

pasti semua itu benar, mungkin saja 

kecemasan yang berlebihan. Misalnya 

saya yang stiap hari selalu cemas jika 

jualan atau omset saya menurun atau 

tidak laku, trus jika barang yang sudah 

jatuh tempo harus membayar saya 

selalu menghitung uang setiap saya 

mendapatkan uang dan cemas jika 

uang tersebut tidak bisa membayar 

MP Motivasi dalam 

diri subyek yang 

kuat dan mata 

pencaharian satu-

satunya membuat 

subyek terus 

bertahan. 
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lunas pembayarannya. 

Apakah keluarga Anda 

mendukung usaha ini? Apa 

alasannya? 

Keluarga sangat mendukung jika tidak 

ada dukungan dari kelurga mungkin 

saya tidak akan segiat atau setekun ini, 

dan kelurga tidal bisa hidup dan anak-

anak tidak bisa sekolah karena dengan 

berjualan ini kehidupan kami 

terangkatdan dengan berjualan ini 

daah penghasilan kami satu-satunya. 

MK Motivasi dari 

Keluarga 

Membuat subyek 

terus sabar dengan 

keadaan pasar 

yang sepi dan 

omset yang 

menurun 

Saat Anda merasa cemas 

apakah yang keluarga lakukan 

untuk mensupport Anda? 

Keluarga sangat mendukung jika tidak 

ada dukungan dari kelurga mungkin 

saya tidak akan segiat atau setekun ini, 

dan kelurga tidal bisa hidup dan anak-

anak tidak bisa sekolah karena dengan 

berjualan ini kehidupan kami 

terangkatdan dengan berjualan ini 

daah penghasilan kami satu-satunya 

MK Motivasi dari 

Keluarga 

Membuat subyek 

terus sabar dengan 

keadaan pasar 

yang sepi dan 

omset yang 

menurun 

Apakah keluarga Anda 

mendukung saat Anda 

mengalami kecemasan? 

Memberi dukungan, anak-anak dan 

suami member dukungan utuk tetap 

bersabar siapa tahu hari ini sepi, 

mungkin besuk atau lusa atau hari 

selanjutnya akan menjadi lebih baik 

daripada hari ini. 

MK Motivasi dari 

Keluarga 

Membuat subyek 

terus sabar dengan 

keadaan pasar 

yang sepi dan 

omset yang 

menurun 

Apakah manfaat kelurga bagi 

anda dalam hubungan dengan 

kecemasan? 

Mendukung dan menghibur saya 

disuru untuk bersabar, keluarga sangat 

mendukung karena yang membuat 

semangat saya untuk tetap bekerja 

adalah kelurga saya, meskipun toko 

sepi subyek tetap menjalani pekerjaan 

ini. 

MK Motivasi dari 

Keluarga 

Membuat subyek 

terus sabar dengan 

keadaan pasar 

yang sepi dan 

omset yang 

menurun 

Bagaimanakah hubungan atau 

relasi sosial Anda dengan 

lingkungan sekitar/ tetangga? 

Sangat bermanfaat karena mendukung 

100% 

RS Relasi subyek bagi 

subyek merupakan 

hubungan timbal 

balik karena 

keduanya saling 

membutuhkan  

Bagaimanakah selama ini 

hubungan anda dengan 

supplier? 

Sangat baik dan tidak ada masalah dan 

mereka bersaing secara sehat 

meskipun saling mengeluh toko sepi. 

RS Relasi subyek bagi 

subyek merupakan 

hubungan timbal 

balik karena 

keduanya saling 

membutuhkan  

Bagaimanakah selama ini 

hubungan anda dengan 

konsumen? 

Sangat baik, karena subyek dan 

supplier juga saling membutuhkan 

sehingga terjalin hubungan yang baik. 

RS Relasi subyek bagi 

subyek merupakan 

hubungan timbal 

balik karena 

keduanya saling 
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membutuhkan  

Apakah manfaat relasi sosial 

bagi anda dalam hubungan 

dengan kecemasan? 

Sangat baik karena jika tidak baik 

maka bisa saja pembeli akan kabur 

dan tidak mau membeli. 

RS Relasi subyek bagi 

subyek merupakan 

hubungan timbal 

balik karena 

keduanya saling 

membutuhkan  

Bagaimanakah kondisi sosial 

saat ini menurut Anda? 

Sangat menurun, sepinya pembeli 

sehingga menyebabkam cemas, uang 

yang dihasilkan pun sangat menurun, 

aku bingung sekarang mbak mau beli 

barang mahal smua 

SE Maraknya pasar 

swalayan 

menyebabkan 

perekonomian 

subyek menurun 

dan sepinya 

pembeli sehingga 

menyebabkan 

subyek cemas. 

Apakah ekonomi anda 

terpengaruh saat ada 

supermarket? 

Sangat terpengaruh, adanya 

supermarket menyebabkan penjualan 

menurun  

SE Maraknya pasar 

swalayan 

menyebabkan 

perekonomian 

subyek menurun 

dan sepinya 

pembeli sehingga 

menyebabkan 

subyek cemas. 

Dalam hubungannya dengan 

persaingan harga, menurut 

Anda apakah kecemasan Anda 

berdampak pada kondisi 

ekonomi Anda? 

Menurut saya berdampak, contohnya 

yang dulunya untungnya bisa banyak 

sekarang hanya sedikit yang penting 

barang terjual habis, trus adanya 

supermarket subyek menurunkan 

untungnya tidak seperti dulu sehingga 

ini semua menyebabkan kecemasan 

SE Maraknya pasar 

swalayan 

menyebabkan 

perekonomian 

subyek menurun 

dan sepinya 

pembeli sehingga 

menyebabkan 

subyek cemas. 

Apakah motivasi Anda dalam 

menjual barang? 

Berharap barang cepat laku, bisa 

membeli barang lagi, bisa berjualan 

secara langgeng dan mendapakan 

untung meskipun untung yang 

didapatkan sedikit. 

M subyek 

beranggapan jika 

sudah cukup untuk 

membayar dan 

membiayai semua 

keluarga subyek 

merasa sudah baik. 

Apakah motivasi dari dalam 

diri Anda kuat dalam 

melakukan transaksi jual beli? 

Kuat, mau tidak mau harus kuat untuk 

menopang perekonomian kelurga saya 

yang sekarang mulai menurun 

dibandingkan dulu apalagi sekarang 

suami saya sakit, sekarang saya sendiri 

kalo dulu kan ada suami jadi isa 

rundingan, jadi ya harus pinter 

memanajemen mbak , membeli barang 

sekarang ati-ati biar gak ada hutang 

MP Motivasi dalam 

diri subyek yang 

kuat dan mata 

pencaharian satu-

satunya membuat 

subyek terus 

bertahan. 
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banyak, meh beli barang harus yang 

penting sama laris manis 

Apakah Anda memiliki 

motivasi untuk mengatasi 

kecemasan? 

Saya mempuyai motivasi yang sangat 

tinggi yaitu bersabar, kuat dan kukuh 

untuk tetap berdiri meskipun berat 

harus bersaing dengan supermarket 

yang notabene lebih dari segalanya 

dibandingkan dengan pasar tradisional 

MP Motivasi dalam 

diri subyek yang 

kuat dan mata 

pencaharian satu-

satunya membuat 

subyek terus 

bertahan. 

Bagaimana cara Anda berjualan 

supaya pelanggan tetap loyal? 

Membuka toko jam 5 pagi, memberi 

pelayanan yang memuaskan dan 

ramah, harga yang mampu bersaing 

dari supermarket yang lebih mahal. 

M Strategi harga 

yang digunakam 

subyek untuk 

menjadi sukses 

sebagai seorang 

pedagang 

Apakah cara berjualan akan 

menentukan kesuksesan? 

Ya tentu sangat menentukan 

kesuksesan karena kalo kita tidak 

ramah atau galak atau harga 

kemahalan otomatis konsumen atau 

tidak memberi hutangan kepada 

pembeli akan berpindah kepedagang 

lain, meskipun resiko itu ada, tapi saya 

tetap bertahan dan berharap 

kecemasan ini akan hilang 

M Strategi harga 

yang digunakam 

subyek untuk 

menjadi sukses 

sebagai seorang 

pedagang 

Bagaimanakah strategi 

berjualan Anda dalam 

menghadapi persaingan  adanya 

supermarket? 

Membuka toko lebih awal, berpikiran 

positif dan tetap melangkah 

menghadapi persaingan antara  

supermarket,memberi hadiah sewaktu 

lebaran, memberi pelayanan yang 

ramah. 

M Strategi harga 

yang digunakam 

subyek untuk 

menjadi sukses 

sebagai seorang 

pedagang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

133 

 

1. Identitas Subyek 2 

1. Nama   : sk  

2. Jenis Kelamin  : laki-laki 

3. Asal   : Yogyakarta  

4. Tempat/Tgl Lahir : Yogyakarta 17 september 1952 

5. Pekerjaan   : Pedagang yang berjualan sembako  

6. Tempat Berjualan : Pasar Tradisional di Batang 

7. lamanya berjualan : 37 tahun 

 

Pertanyaan Jawaban Kode Tema  
Sudah berapa lama Anda 

berjualan di pasar ini? 

Sejak 1975. Brarti sudah 37 tahun  

 

LB1 Latar belakang 

Bidang usaha Anda? saya berjualan sembako  dipasar 

batang 

LB Latar Belakang  

Bagaimana tanggapan anda 

terhadap berdirinya 

supermarket? 

Cemas dan saya kurang setuju  

adanya suoermarket sekarang ini, 

karena menurut saya dengan 

berdirinya supermarket maka omset 

penjualan saya menurun sehingga 

menyebabkan kecemasan 

C Berkembangnya 

pasar swalayan 

menyebabkan 

subyek merasa 

cemas 

Apakah anda cemas dengan 

kehadiran supermarket 

tersebut? Apa alasannya? 

Cemas, karena  banyak konsumen 

yang beralih untyk berbelanja ke 

supermarket.  

Contohnya sekarang supermarket 

sudah menyediakan harga grosir dan 

harga bersaing dengan pasar 

swalayan, sedangkan konsumen juga 

memiliki tingkat gengsi yang tinngi 

maksud disini seperti mereka merasa 

hebat atau semakin tersanjung jika 

mereka berbelanja disupermarket 

dibandingkan dengan pasar modern 

dapat diliat diplastiknya mereka 

menenteng dengan senangnya. 

 

C 

Omset yang 

menurun dan 

sepinya pembeli 

menyebabkan 

kecemasan pada 

diri subyek 

Seperti yang anda sebutkan 

anda kan merasa cemas Karena 

banyaknya supermarket. 

Kecemasan seperti apa yang 

anda alami? 

bingung, sedikit pusing, pusing 

membeli barang sedangkan uang tidak 

mencukupi. 

C Kecemasan yang 

mendalam 

menyebabkan 

pusing dan suka 

marah 
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Apakah Anda menjadi banyak 

pikiran akhir-akhir ini? 

Ya saya jadi banyak pikiran karena 

kehadiran supermarket mempengaruhi 

omset penjualan saya. Penjualan 

akhir-akhir ini sangatlah menurun 

bahkan sangat menurun dibandingkan 

dengan tahun kemarin menyebabkan 

sepinya pembambeli 

C Kecemasan yang 

mendalam 

menyebabkan 

banyak pikiran 

Apakah Anda menjadi tidak 

bisa tidur karena hal ini? 

Tidak sih, kalau itu saya tetap bisa 

tidur, karena jika saya tidak bisa tidur 

akan mempengaruhi kesehatan saya 

dan itu akan lebih memperparah 

ekonomi saya jika saya jatuh terpuruk 

C Kecemasan yang 

dialami subyek 

tidak 

menyebabkan 

subyek tidak bisa 

tidur karena 

subyek selalu 

mejaga kondidi 

supaya tetap fit 

Apakah Anda menjadi pusing 

karena hal tersebut? 

sayang pusing  karena sedang tidak 

ada uang untuk membayar sales 

C Kecemasan yang 

mendalam 

menyebabkan 

subyek pusing 

Apakah Anda menjadi tidak 

bergairah ? 

Tidak juga, harus tetap bersemangat C Kecemasan tidak 

mempengaruhi 

subyek sehingga 

subyek tetap 

bertahan dengan 

keadaan seperti 

ini. 

Apakah Anda akhir-akhir ini 

menjadi bingung? 

Ya terkadang saya bingung karena 

kondisi yang demikian mau beli 

barang bingung saiki mbak. Harus 

pinter beli barang yang sekarang laris 

manis, kadang kalau tidak dibeli 

barang e malah dicari. Yo saya harus 

pinter-pinter saiki mbak 

C Kecemasan yang 

mendalam 

menyebabkan 

subyek bingung 

Bagaimanakah kondisi 

manajemen usaha bisnis anda 

saat ini? 

Manajemen usaha bisnis untuk saat ini 

dan sebelumnya sangat menurun dan 

tidak seperti tahun –tahun sebelumnya 

sebelum adanya supermarket. 

Contohnya: seorang konsumen yang 

tadinya biasa membeli semuanya 

100rb sekarang karena adanya 

supermarket dan harga gula dan sabun 

deterjen disana lebih murah konsumen 

lebih memilih berbelanja disana 

sehingga konsumen hanya membeli 

semuanya sekarang hanya 

70rb.sehingga itu menyebabkan 

menurunnya omset penjualan. 

M Manajemen 

keuangan yang 

digunakan subyek 

untuk menjadi 

sukses 

Bagaimanakah infrastruktur 

pasar saat ini? 

Kurang menarik, becek, penempatan 

pedagang yang kurang rapi, parker 

C Subyek 

beranggapan 



 

 

135 

 

yang tidak rapi sehingga 

menyebabkan kendaraan konsumen 

yang akan membeli susah masuk, ini 

semua berbanding terbalik dengan 

supermarket yang sudah dari awal 

meyiapkan tempat untuk 

kendaraannya. Sehingga konsumen 

lebih memilih membeli 

kesupermarket 

bahwa 

infrastruktur 

pasar yang tidak 

tertata dengan 

rapi 

menyebabkan 

pasar tradisional 

semakin terpuruk 

dibandingkan 

pasar swalayan. 

Bagaimanakah strategi harga 

yang Anda pakai? Apa 

alasannya? 

Saya lebih meningkatkan pelayanan 

menjadi lebih baik dan member harga 

yang wajar atau standart dan 

mengurangi keuntungan yang bisanya 

diperoleh 

M Strategi harga 

yang digunakam 

subyek untuk 

menjadi sukses 

sebagai seorang 

pedagang 

Berapakah keuntungan yang 

Anda diperoleh setiap harinya? 

Apakah keuntungan Anda 

menurun setelah adanya 

supermarket/hypermarket? 

Cukuplah untuk makan dan 

menyekolahkan anak-anak sampai 

ketingkat yang lebih tinggi 

Sangat menurun sejak adanya 

supermarket omset penjualan saya 

sangat menurun 

M subyek 

beranggapan jika 

sudah cukup 

untuk membayar 

dan membiayai 

semua keluarga 

subyek merasa 

sudah baik 

Menurut Anda apakah 

kenyamanan berbelanja seperti 

adanya fasilitas menarik 

konsumen? Apa alasannya? 

Sangat mempengaruhi sekali, jika 

keadaan pasar tradisional dibiarkan 

seperti ini becek, kumuh jorok, tidak 

adanya lahan parker, tidak ada ac 

maka lama kelamaan keadaan akan 

memburuk dan akan dikalah oleh 

supermarket sehingga menyebabkan 

pedagang kecil seperti kami akan 

mengalami kecemasan. 

C Tempat yang 

nyaman dan 

bersih dapat 

menarik para 

pembeli untuk 

berbelanja dipasar 

swalayan 

dibandingkan 

berbelanja dipasar 

tradisional 

Apa yang akan Anda lakukan 

untuk menghadapi kehadiran 

supermarket tersebut? 

Memberikan pelayanan lebih bagus 

lagi,  harga terjangkau dari 

supermarket 

 

S Strategi harga 

yang digunakam 

subyek untuk 

menjadi sukses 

sebagai seorang 

pedagang 

Secara pribadi, apakah yang 

membuat Anda tetap bertahan 

dalam kondisi persaingan 

seperti saat ini? 

Karena ini adalah satu-satunya 

sumber penghasilan utama subyek 

makanya subyek sampe sekarang 

tetap bertahan meskipun keadaan 

tidak seramai seperti dulu. 

MP Motivasi dalam 

diri subyek yang 

kuat dan mata 

pencaharian satu-

satunya membuat 

subyek terus 

bertahan. 

Secara pribadi apakah motivasi 

Anda untuk tetap menekuni 

usaha ini? 

Karena ini adalah sudah menjadi 

sumber utama mata pencaharian 

subyek sehingga subyek 

MP Motivasi dalam 

diri subyek yang 

kuat dan mata 
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melakukannya dengan senang hati pencaharian satu-

satunya membuat 

subyek terus 

bertahan. 

Apakah Anda memang senang 

menggeluti bisnis ini? Apa 

alasannya? 

 

Senang, karena dipasar itu banyak 

terjadinya dinamika atau 

perkembangan yang terjadi misalnya 

menambah teman, mengetahui cirri-

ciri atau sikap  tidak hanya satu orang 

saja tetapi berbagaai macam sikap dan 

bisa memahami sikap konsumen dan 

sesame pedagang lainnya, bisa saling 

share antara pedagang satu dengan 

pedagang lainnya. 

MP  Motivasi dalam 

diri subyek yang 

kuat dan mata 

pencaharian satu-

satunya membuat 

subyek terus 

bertahan. 

Apakah makna secara pribadi 

tetang kecemasan menurut 

anda? Beri contohnya 

Contohnya seperti jangan-jangan 

pelanggan akan lari ke supermarket 

jika keadaan pasar seperti ini. 

Jika ada sales yang sudah memang 

jatuh tempo dan pasar dalam keadaan 

sepi pedagang akan mengalami 

kecemasan bagiamana mengatasnya 

MP Motivasi dalam 

diri subyek yang 

kuat dan mata 

pencaharian satu-

satunya membuat 

subyek terus 

bertahan. 

Apakah keluarga Anda 

mendukung usaha ini? Apa 

alasannya? 

Sangat mendukung karena pekerjaan 

ini sudah sangat menyatu bagi 

keluarga kami dan juga sebagai 

sumber mata pencaharian keluarga 

kami untuk makan dan 

menyekolahkan anak anak saya 

MK Motivasi dari 

Keluarga 

Membuat subyek 

terus sabar 

dengan keadaan 

pasar yang sepi 

dan omset yang 

menurun 

Saat Anda merasa cemas 

apakah yang keluarga lakukan 

untuk mensupport Anda? 

Selalu mensuport tanpa keluarga saya 

tidak akan bisa bertahan sampai 

sekarang ini, keluargalah yang selalu 

memberi dukungan secara materi 

maupun moril 

MK Motivasi dari 

Keluarga 

Membuat subyek 

terus sabar 

dengan keadaan 

pasar yang sepi 

dan omset yang 

menurun 

Apakah keluarga Anda 

mendukung saat Anda 

mengalami kecemasan? 

Keluarga yo  selalu memberikan 

dukungan sepenuhnya dan member 

semangat supaya tetap sabar dan 

tawakal menghadapi ini semua 

MK Motivasi dari 

Keluarga 

Membuat subyek 

terus sabar 

dengan keadaan 

pasar yang sepi 

dan omset yang 

menurun 

Apakah manfaat kelurga bagi 

anda dalam hubungan dengan 

kecemasan? 

Untuk bertukar pikiran, untuk tempat 

berkeluh kesah, mencari jalan keluar 

bersama-sama 

MK Motivasi dari 

Keluarga 

Membuat subyek 

terus sabar 

dengan keadaan 
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pasar yang sepi 

dan omset yang 

menurun 

Bagaimanakah hubungan atau 

relasi sosial Anda dengan 

lingkungan sekitar/ tetangga? 

sebagai pedagang yo  harus 

melakukan sosialisasi sesama 

pedagang misalnya bergotong royong 

melakukan arisan sesama pedagang, 

mengadakan tour antara pedagang 

yang lainnya 

RS Relasi subyek 

bagi subyek 

merupakan 

hubungan timbal 

balik karena 

keduanya saling 

membutuhkan 

Bagaimanakah selama ini 

hubungan anda dengan 

supplier? 

Hubungan timbal balik karena 

mendapatkan barang dari sales 

sehingga subyek mendapatkan 

keuntungan, jadi kita pedagang dan 

sales sama-sama saling 

membutuhkan, tanpa mereka kita 

tidak bisa menjual barang 

RS Relasi subyek 

bagi subyek 

merupakan 

hubungan timbal 

balik karena 

keduanya saling 

membutuhkan 

Bagaimanakah selama ini 

hubungan anda dengan 

konsumen? 

Baik, tidak ada masalah, Masalah itu 

ada karena kadang konsumen itu 

membuat marah saya karena mereka 

jika mengutang kalau misalnya 

ditagih mereka akan mengamuk, 

sehingga subyek harus lebih bersabar 

supaya mereka tidak kabur atau 

berpindah kepedagang lain.karena jika 

pedagang lain pindah otomatis 

pendapatan akan menurun dan itu 

menyebabkan kecemasan 

RS Relasi subyek 

bagi subyek 

merupakan 

hubungan timbal 

balik karena 

keduanya saling 

membutuhkan 

Apakah manfaat relasi sosial 

bagi anda dalam hubungan 

dengan kecemasan? 

Untuk melakukan sharing antar 

sesama pedagang, mengeluarkan 

keluh kesah tentang jualannya. Apa 

lagi sekarang dengan keadaan seperti 

ini banyak pedagang yang 

megeluhkan jualannya sepi mereka 

takut tidak bisa membiayai sales yang 

sudah jatuh tempo sedangkan uang 

mereka sudah dipake untuk keperluan 

lainnya sedangkan toko hari  ini sepi, 

sehingga ini semua menyebabkan 

cemas 

RS Relasi subyek 

bagi subyek 

merupakan 

hubungan timbal 

balik karena 

keduanya saling 

membutuhkan 

Bagaimanakah kondisi sosial 

saat ini menurut Anda? 

Kurang begitu menggairahkan dan 

tidak stabil, naik turun  

SE Maraknya pasar 

swalayan 

menyebabkan 

perekonomian 

subyek menurun 

dan sepinya 

pembeli sehingga 

menyebabkan 

subyek cemas 

Apakah ekonomi anda Terpengaruh karena berkaitan dengan SE Maraknya pasar 
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terpengaruh saat ada 

supermarket? 

omset karena itu semua 

mempengaruhi omset, karena dulu 

sebelum adanya supermarket omset 

banyak sedangkan sekarang menurun 

swalayan 

menyebabkan 

perekonomian 

subyek menurun 

dan sepinya 

pembeli sehingga 

menyebabkan 

subyek cemas 

Dalam hubungannya dengan 

persaingan harga, menurut 

Anda apakah kecemasan Anda 

berdampak pada kondisi 

ekonomi Anda? 

Mempunyai hubungan misalnya yang 

tadinya konsumen membeli banyak 

sekarang hanya membeli kebutuhan 

yang harganya berbeda dari 

supermarket, tetapi jika harga di pasar 

tradisional lebih mahal mereka akan 

lebih memilih berbelanja 

disupermarket sehingga ini 

menyebabkan kecemasan. 

SE Maraknya pasar 

swalayan 

menyebabkan 

perekonomian 

subyek menurun 

dan sepinya 

pembeli sehingga 

menyebabkan 

subyek cemas 

Apakah motivasi Anda dalam 

menjual barang? 

Mencari keuntungan, untuk 

memotivasi untuk hidup dan untuk 

mendapatkan penghasilan dan untuk 

membiayai hidup anak-anak saya dan 

membiayai sekolah anak-anak 

M subyek 

beranggapan jika 

sudah cukup 

untuk membayar 

dan membiayai 

semua keluarga 

subyek merasa 

sudah baik 

Apakah motivasi dari dalam diri 

Anda kuat dalam melakukan 

transaksi jual beli? 

Kuat , dan motivasinya harus berhasil 

untuk mendapatkan hasil yang lebih 

baik dan layak. 

MP Motivasi dalam 

diri subyek yang 

kuat dan mata 

pencaharian satu-

satunya membuat 

subyek terus 

bertahan. 

Apakah Anda memiliki 

motivasi untuk mengatasi 

kecemasan? 

Bersaing secara sehat misalnya kalau 

supermarket jual 1000 ya kita ikut jual 

1000 dengan catatan bersaing dengan 

sehat dan mendapatkan keuntungan 

mesti mendapatkan untung kecil. 

Karena nyatanya sekarang harga 

supermarket sama dengan harga pasar 

tradisional dan banyak konsumen 

gengsi dan lebih senang memilih 

berbelanja disupermarket karena lebih 

nyaman. 

MP Motivasi dalam 

diri subyek yang 

kuat dan mata 

pencaharian satu-

satunya membuat 

subyek terus 

bertahan. 

Bagaimana cara Anda berjualan 

supaya pelanggan tetap loyal? 

Kepada pelanggan dilayani dengan 

baik, harga wajar dan jangan galak 

terhadap konsumen 

M Strategi harga 

yang digunakam 

subyek untuk 

menjadi sukses 

sebagai seorang 

pedagang 

Apakah cara berjualan akan Factor utama menuju sukses, jika M Strategi harga 



 

 

139 

 

menentukan kesuksesan? jualan galak atau cemberut akan 

membuat pembeli merasa takut 

yang digunakam 

subyek untuk 

menjadi sukses 

sebagai seorang 

pedagang 

Bagaimanakah strategi 

berjualan Anda dalam 

menghadapi persaingan  adanya 

supermarket? 

Menambah modal, menyetok barang 

lebih banyak agar tidak 

mengecewakan konsumen dan 

memberikan hutangan terhadap bakul 

walaupun sedikit. 

Menurut saya itu didunia pedagang 

hutang piutang antar pedagang dan 

pembeli sudah wajar. 

Pepatah cina lama menyatakan 

bukalah matamu , bukalah telingamu 

dan tutup mata hatimu Artinya 

walaupun dengan teman tetapi karena 

bisnis tetap bisnis tidak peduli teman 

atau bukan 

M Strategi harga 

yang digunakam 

subyek untuk 

menjadi sukses 

sebagai seorang 

pedagang 
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 Identitas Subyek 3 

1. Nama    : la 

2. Jenis Kelamin  : Perempuan 

3. Asal    : Batang 

4. Tempat/Tgl Lahir : Batang, 26 desember  1980 

5. Pekerjaan  : Pedagang yang berjualan sembako 

6. Tempat Berjualan : Pasar Tradisional di Batang 

7. lamanya berjualan : 6 tahun 

Pertanyaan Jawaban Kode Tema  

Sudah berapa lama Anda 

berjualan di pasar ini? 

6 tahun 

 

LB1 Latar belakang 

Bidang usaha Anda? bidang usaha saya adalah berjualan 

sembako dipasar batang. 

LB Latar Belakang  

Bagaimana tanggapan anda 

terhadap berdirinya 

supermarket? 

Sangat menganggu dan 

mengkhawatirkan terutama pedagang-

pedagang kecil seperti saya ki lo mbak  

karena berpengaruh pada omset yang 

semakin menurun, banyak pelanggan 

yang berpindah belanja disupermarket. 

C Berkembangnya 

pasar swalayan 

menyebabkan 

subyek merasa 

cemas 

Apakah anda cemas dengan 

kehadiran supermarket tersebut? 

Apa alasannya? 

Sangat cemas, karena konsumen lebih 

memilih untuk berbelanja 

disupermarket yang fasilitasnya lebih 

menarik dan tempat yang nyaman 

berac, lahan tempat parkir yang tersedia 

dibandingkan dengan pasar tradisional 

yang sarana dan prasarananya tidak 

menarik, becek dan banyak sampah 

dimana-mana sehingga meyebabkan 

bau busuk yang menyengat dan 

mengganggu kesehatan 

 

 

C 

Omset yang 

menurun dan 

sepinya pembeli 

menyebabkan 

kecemasan pada 

diri subyek  

Seperti yang anda sebutkan anda 

kan merasa cemas Karena 

banyaknya supermarket. 

Kecemasan seperti apa yang 

anda alami? 

bingung, pusing, pusing membeli barang 

sedangkan uang tidak mencukupi. 

C Kecemasan 

yang mendalam 

menyebabkan 

pusing bingung 

dan banyak 

pikiran 

Apakah Anda menjadi banyak Ya saya jadi banyak pikiran karena C Kecemasan 
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pikiran akhir-akhir ini? kehadiran supermarket mempengaruhi 

omset penjualan saya to mbak . 

Penjualan akhir-akhir ini sangatlah 

menurun bahkan sangat menurun 

dibandingkan dengan tahun kemarin. Ini 

semua disebabkan musim ujan 

menyebabkan sepinya pembambeli 

yang mendalam 

menyebabkan 

banyak pikiran 

dalam 

menentukan 

pilihan  

Apakah Anda menjadi tidak bisa 

tidur karena hal ini? 

Tidak sih, kalau itu saya tetap bisa tidur, 

karena jika saya tidak bisa tidur akan 

mempengaruhi kesehatan saya dan itu 

akan lebih memperparah ekonomi saya 

jika saya jatuh terpuruk 

C Kecemasan 

tidak 

mempengaruhi 

subyek 

sehingga 

subyek tetap 

bertahan 

dengan keadaan 

seperti ini. 

Apakah Anda menjadi pusing 

karena hal tersebut? 

sayang pusing kalau saya sedang tidak 

ada uang untuk membayar sales 

C Kecemasan  

Apakah Anda menjadi tidak 

bergairah ? 

Tidak juga, harus tetap bersemangat C Kecemasan 

tidak 

mempengaruhi 

subyek 

sehingga 

subyek tetap 

bertahan 

dengan keadaan 

seperti ini. 

Apakah Anda akhir-akhir ini 

menjadi bingung? 

Ya terkadang saya bingung karena 

kondisi yang demikian, sepi mau beli 

barang mahal smua mbak, bingung meh 

beli barang yg mana dulu 

C Kecemasan 

yang mendalam 

menyebabkan 

bingung dalam 

menentukan 

pilihan   

Bagaimanakah kondisi 

manajemen usaha bisnis anda 

saat ini? 

Mengalami penurunan. Persaingan 

dengan pedagang lain dipasar dan 

adanya supermarketyangmembuka 

tokonya sampai malam(jam 9 malam) 

membuat saya sebagai pedagang  juga 

harus menata kembali usaha ini, 

mungkin dengan menggadakan promosi 

atau membuka usaha juga dirumah. 

M subyek 

beranggapan 

jika sudah 

cukup untuk 

membayar dan 

membiayai 

semua keluarga 

subyek merasa 

sudah baik. 

Bagaimanakah infrastruktur 

pasar saat ini? 

Ada beberapa infrastruktur yang 

menurut saya masih kurang baik 

kondisinya dan diperlukan perbaikan 

dari manajemen pasar atau dari pihak 

diluar pasar 

C Subyek 

beranggapan 

bahwa 

infrastruktur 

pasar yang tidak 

tertata dengan 

rapi 

menyebabkan 
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pasar 

tradisional 

semakin 

terpuruk 

dibandingkan 

pasar swalayan 

Bagaimanakah strategi harga 

yang Anda pakai? Apa 

alasannya? 

Menyesuaikan dengan keadaan dipasar, 

karena penyesuaian harga sewaktu-

waktu dapat berubah, misalnya hari ini 

harga gula pasir 10rb besuk mungkin 

bisa turun ataupun harganya malah 

naik. 

Dan saya biasanya memberi harga lebih 

murah dari harga pasar supermarket, 

biarpun laba yang dihasilkan sedikit 

yang penting pelanggan masih banyak 

dan masih membeli diwarung saya 

mbak 

M Strategi harga 

yang 

digunakam 

subyek untuk 

menjadi sukses 

sebagai seorang 

pedagang 

Berapakah keuntungan yang 

Anda diperoleh setiap harinya? 

Apakah keuntungan Anda 

menurun setelah adanya 

supermarket/hypermarket? 

Cukup untuk memenuhi kebutuhan 

keluarga dan bisa membantu 

penghasilan suami juga, 

Yang jelas pelanggan menjadi 

berkurang dan ini semua  tentunya 

berimbas pada keuntungan. 

M subyek 

beranggapan 

jika sudah 

cukup untuk 

membayar dan 

membiayai 

semua keluarga 

subyek merasa 

sudah baik. 

Menurut Anda apakah 

kenyamanan berbelanja seperti 

adanya fasilitas menarik 

konsumen? Apa alasannya? 

Ya sangat menarik konsumen sekali, 

karena biasanya konsumen lebih 

memilih berbelanja ditempat-tempat 

yang serba ada fasilitasnya misalnya 

fasilitas ac  dan tempat-tempat yang 

modern dan canggih, seperti tangga 

berjalan dan juga factor keamanan juga 

merupakan factor yang mendukung 

konsumen. 

C Tempat yang 

nyaman dan 

bersih dapat 

menarik para 

pembeli untuk 

berbelanja 

dipasar 

swalayan 

dibandingkan 

berbelanja 

dipasar 

tradisional  

Apa yang akan Anda lakukan 

untuk menghadapi kehadiran 

supermarket tersebut? 

Meningkatkan promosi, harga lebih 

murah dari supermarket dan kalau bisa 

kehadiran supermarket itu jangan 

banyak-banyak karena kehadiran 

supermarket membuat pedagang-

pedagang kecil dipasar 

mengkhawatirkan dan mencemaskan. 

M Strategi harga 

yang 

digunakam 

subyek untuk 

menjadi sukses 

sebagai seorang 

pedagang 

Secara pribadi, apakah yang 

membuat Anda tetap bertahan 

dalam kondisi persaingan 

seperti saat ini? 

Karena ini pekerjaan dan mata 

pencaharian saya yang utama sehingga 

saya tetap akan mempertahankannya 

walaupun kondisi sekarang ini sangat 

MP Motivasi dalam 

diri subyek 

yang kuat dan 

mata 
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memprihatikan pencaharian 

satu-satunya 

membuat 

subyek terus 

bertahan. 

Secara pribadi apakah motivasi 

Anda untuk tetap menekuni 

usaha ini? 

Ya selalu mengutamakan pelanggan 

atau konsumen. Bagaimanapun seorang 

pembeli adalah raja . dan saya harus 

menekuni usaha ini karena ini adalah 

mata pencaharian saya mbak mau kerja 

apa lagi aku 

MP Motivasi dalam 

diri subyek 

yang kuat dan 

mata 

pencaharian 

satu-satunya 

membuat 

subyek terus 

bertahan. 

Apakah Anda memang senang 

menggeluti bisnis ini? Apa 

alasannya? 

 

Saya senang menggeluti usaha saya 

disini, alasanya karena lebih ringan 

daripada ketika saya masih bekerja 

menjadi buruh, dalam artian lebih bebas 

karena tidak tergantung sama waktu dan 

bekerja untuk sendiri tidak ada bos yang 

mengatur. 

MP Motivasi dalam 

diri subyek 

yang kuat dan 

mata 

pencaharian 

satu-satunya 

membuat 

subyek terus 

bertahan. 

Apakah makna secara pribadi 

tetang kecemasan menurut 

anda? Beri contohnya 

Menurut saya kecemasan  adalah 

sesutau perasaan yang datang secara 

tiba-tiba dan belum pasti keadaannya, 

perasaan yang menakutkan dalam diri 

kita. 

Contohnya: dengar-dengar dipasar 

batang akan direnovasi seperti pasar-

pasar modern dikota-kota besar lainnya, 

itu yang selalu membuat saya cemas 

dan bingung. Bagaimana jika semua ini 

benar pasar batang akan benar-benar 

direnovasi sementara saya harus bekerja 

apa? Itu yang membuat saya cemas. 

MP Motivasi dalam 

diri subyek 

yang kuat dan 

mata 

pencaharian 

satu-satunya 

membuat 

subyek terus 

bertahan. 

Apakah keluarga Anda 

mendukung usaha ini? Apa 

alasannya? 

Sangat mendukung, alasannya dengan 

saya berjualan dipasar saya bisa 

membantu kebutuhan-kebutuhan 

keluarga saya, terutama saya bisa 

membantu suami saya dalam 

menghidupi keluarga sehari-hari 

MK Motivasi dari 

Keluarga 

Membuat 

subyek terus 

sabar dengan 

keadaan pasar 

yang sepi dan 

omset yang 

menurun 

Saat Anda merasa cemas apakah 

yang keluarga lakukan untuk 

mensupport Anda? 

Keluarga saya selalu member dorongan 

kepada saya, saya selalu diberi nasehat 

dalam segala hal seharusnya kita 

bersabar dan selalu bersyukur kepada 

tuhan yang maha esa 

MK Motivasi dari 

Keluarga 

Membuat 

subyek terus 

sabar dengan 
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keadaan pasar 

yang sepi dan 

omset yang 

menurun 

Apakah keluarga Anda 

mendukung saat Anda 

mengalami kecemasan? 

Ya sebisa mungkin saya harus kuat 

dalam melakukan transaksi jual beli 

karena kekutan dalam diri saya sangat 

mempengaruhi dalam bertransaksi jual 

beli dan sangat mempengaruhi terhadap 

konsumen 

MK Motivasi dari 

Keluarga 

Membuat 

subyek terus 

sabar dengan 

keadaan pasar 

yang sepi dan 

omset yang 

menurun 

Apakah manfaat kelurga bagi 

anda dalam hubungan dengan 

kecemasan? 

Keluarga merupakan penopang dan 

pemicu semangat dalam berusaha dan 

keluarga adalah segalanya bagi saya 

karena keluargalah yang lebih tahu akan 

kecemasan-kecemasan saya. 

MK Motivasi dari 

Keluarga 

Membuat 

subyek terus 

sabar dengan 

keadaan pasar 

yang sepi dan 

omset yang 

menurun 

Bagaimanakah hubungan atau 

relasi sosial Anda dengan 

lingkungan sekitar/ tetangga? 

Baik dan kita bisa bekerja sama dengan 

baik, saling membantu  

 

RS Relasi subyek 

bagi subyek 

merupakan 

hubungan 

timbal balik 

karena 

keduanya saling 

membutuhkan 

Bagaimanakah selama ini 

hubungan anda dengan 

supplier? 

Baik, karena bagi saya kami saling 

membutuhkan jadi hubungan bisa 

berjalan dengan baik. 

RS Relasi subyek 

bagi subyek 

merupakan 

hubungan 

timbal balik 

karena 

keduanya saling 

membutuhkan 

Bagaimanakah selama ini 

hubungan anda dengan 

konsumen? 

Baik dan tidak ada masalah dengan 

konsumen 

 

RS Relasi subyek 

bagi subyek 

merupakan 

hubungan 

timbal balik 

karena 

keduanya saling 

membutuhkan 

Apakah manfaat relasi sosial 

bagi anda dalam hubungan 

dengan kecemasan? 

Relasi social adalah hubungan antara 

sekelompok manusia yang saling 

membutuhkan satu dengan yang lainnya 

RS Relasi subyek 

bagi subyek 

merupakan 

hubungan 
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timbal balik 

karena 

keduanya saling 

membutuhkan 

Bagaimanakah kondisi sosial 

saat ini menurut Anda? 

Dari tahun ketahun kondisi social masih 

kurang bagus dan cenderung 

mengkhawatirkan. 

SE Maraknya pasar 

swalayan 

menyebabkan 

perekonomian 

subyek 

menurun dan 

sepinya pembeli 

sehingga 

menyebabkan 

subyek cemas 

Apakah ekonomi anda 

terpengaruh saat ada 

supermarket? 

Sangat berpengaruh sekali dan omset 

penjualannya pun menurun, soalnnya 

banyak konsumen yang lebih memilih 

berbelanja disupermarket ketimbang 

dipasar tradisional sehingga ini semua 

menyebabkan kecemasan 

SE Maraknya pasar 

swalayan 

menyebabkan 

perekonomian 

subyek 

menurun dan 

sepinya pembeli 

sehingga 

menyebabkan 

subyek cemas 

Dalam hubungannya dengan 

persaingan harga, menurut Anda 

apakah kecemasan Anda 

berdampak pada kondisi 

ekonomi Anda? 

Ya sangat berdampak sekali, jika harga 

disupermarket relative lebih murah 

makan konsumen akan memilih pergi 

berbelanja disupermarket. Jika ini 

berlanjut maka otomatis akan 

mempengaruhi penjualan 

SE Maraknya pasar 

swalayan 

menyebabkan 

perekonomian 

subyek 

menurun dan 

sepinya pembeli 

sehingga 

menyebabkan 

subyek cemas 

Apakah motivasi Anda dalam 

menjual barang? 

Biarpun untung sedikit yang penting 

pelanggan banyak dan lancar dalam 

berjualan 

M Manajemen  

Apakah motivasi dari dalam diri 

Anda kuat dalam melakukan 

transaksi jual beli? 

Ya sebisa mungkin saya harus kuat 

dalam melakukan transaksi jual beli 

karena kekuatan dalam diri saya sangat 

mempengaruhi dalam bertransaksi jual 

beli dan sangat mempengaruhi terhadap 

konsumen 

MP Motivasi dalam 

diri subyek 

yang kuat dan 

mata 

pencaharian 

satu-satunya 

membuat 

subyek terus 

bertahan. 

Apakah Anda memiliki motivasi 

untuk mengatasi kecemasan? 

Motivasi saya, saya harus lebih 

mendekatkan diri kepada tuhan yang 

maha esa, dengan saya berserah diri 

kepada tuhan masalah-masalah hidup 

MP Motivasi dalam 

diri subyek 

yang kuat dan 

mata 



 

 

146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sedikit lebih ringan mengatasinya. pencaharian 

satu-satunya 

membuat 

subyek terus 

bertahan. 

Bagaimana cara Anda berjualan 

supaya pelanggan tetap loyal? 

Selalu mengutamakan pelanggan, 

karena pembeli adalah raja misalnya 

dengan pasang senyum dan penuh 

keramahan. Dengan keramahan 

pelanggan akan lebih nyaman dalam 

berbelanja. 

M Strategi harga 

yang 

digunakam 

subyek untuk 

menjadi sukses 

sebagai seorang 

pedagang 

Apakah cara berjualan akan 

menentukan kesuksesan? 

Ya sangat menentukan, dengan saya  

bersikap ramah kepada pembeli, 

pembeli akan merasa senang dan tak 

akan kapok berbelanja ditempat kiat. 

M Strategi harga 

yang 

digunakam 

subyek untuk 

menjadi sukses 

sebagai seorang 

pedagang 

Bagaimanakah strategi berjualan 

Anda dalam menghadapi 

persaingan  adanya 

supermarket? 

Saya akan lebih mengutamakan 

konsumen dan menyesuaikan harga 

dipasar, karena di supermarket pasti 

strateginya lebih canggih to mbak 

misale  memberi diskon dan memberi 

kupon-kupon berhadiah. Jika aku 

mengikuti cara supermarket otomatis 

jualan saya malah bermasalah atau 

malah akan bangkrut mbak  

M Strategi harga 

yang 

digunakam 

subyek untuk 

menjadi sukses 

sebagai seorang 

pedagang 
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Identitas Subyek 4 

1. Nama   : mm 

2. Jenis Kelamin : Perempuan 

3.  Asal   : Batang 

4. Tempat/Tgl Lahir : Batang, 01 agustus   1948 

5. Pekerjaan  : Pedagang  

6. Tempat Berjualan : Pasar Tradisional di Batang 

7. lamanya berjualan : 40 tahun 

 

Pertanyaan Jawaban Kode Tema  

Sudah berapa lama Anda 

berjualan di pasar ini? 

40 tahun, LB1 Latar belakang 

Bidang usaha Anda? bidang usaha saya adalan berjualan 

sembako dipasar batang. 

LB Latar Belakang  

Bagaimana tanggapan anda 

terhadap berdirinya 

supermarket? 

Tidak setuju, Banyak mini market yang 

telah berdiri di Kabupaten Batang telah 

membuat penurunan pendapat bagi 

pedagang kecil maupun pedagang di 

pasar tradisional. Kedepannya, 

pengeluaran ijin harus dikaji secara 

mendalam. Jadi harus lebih hati-hati 

mendirikan swalayan supaya tidak 

berdampak pada pedagang kecil seperti 

kami. 

belajar dari pengalaman berharga di 

kota pekalongan, dimana pasar 

banjasari yang dulunya  rame dan 

menjadi pasar tradisional yang diminati 

banyak pembeli tetapi setelah 

bergantinya bupati dan walikota pasar 

banjasari dipekalongan dirubah menjadi 

pasar modern, sebelum perubahan 

menjadi pasar modern persatuan 

pedagang mendemo kantor bupati dan 

walikota menuntun agar pasar tidak 

dirubah tetapi aksi demo mereka tidak 

digubris sama sekali. Mau tidak mau 

akhirnya pasar pun di rubah dan mereka 

dipindahkan ke tempat lain.setelah 

beberapa bulan akhinya pasarpun jadi 

C Berkembangnya 

pasar swalayan 

menyebabkan 

subyek merasa 

cemas 
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dan pengundian tempatpun dimulai 

banyak rakyat kecil yang tidak 

mempunyai uang tidak mendapat 

tempat mesti sebenarnya mereka berhak 

mendapatkan tempat, hanya orang yang 

mampu membelilah yang bisa 

mendapatkan kios. Dan sekarang pasar 

banjasari hanya menjadi pasar 

mangkrak yang ditinggali penjualnya 

karena banyak pembeli lebih memilih 

dipasar lain daripada disana. Sekarang 

jika pasar dibatang juga akan 

mengalami hal sama seperti itu 

bagaimana nasib sesamapedagang 

miskin yang sudah bertahun-tahun 

mencari nafkah ditempat pasar 

tradisional. 

Apakah anda cemas dengan 

kehadiran supermarket tersebut? 

Apa alasannya? 

Saya cemas, karena menurut saya 

supermarket itu telah membunuh kami 

nasib pedagang kecil dipasar 

tradisional. Karena dulu sebelum 

adanya supermarket atau minimarket 

dimana-mana usaha dan pendapatan 

kami tidak menurun secara tragis  

 

C 

Omset yang 

menurun dan 

sepinya pembeli 

menyebabkan 

kecemasan pada 

diri subyek 

Seperti yang anda sebutkan anda 

kan merasa cemas Karena 

banyaknya supermarket. 

Kecemasan seperti apa yang 

anda alami? 

bingung, sedikit pusing, pusing membeli 

barang sedangkan uang tidak 

mencukupi. 

C Gejala 

kecemasan yang 

menyebabkan 

subyek pusing 

bingung dan 

banyak pikiran  

Apakah Anda menjadi banyak 

pikiran akhir-akhir ini? 

Ya saya jadi banyak pikiran karena 

kehadiran supermarket mempengaruhi 

omset penjualan saya. Penjualan akhir-

akhir ini sangatlah menurun bahkan 

sangat menurun dibandingkan dengan 

tahun kemarin. Ini semua disebabkan 

musim ujan. Banyaknya orang yang 

lebih memilih membuka usaha sendiri 

karena sekarang ini tidak ada pekerjaan 

atau banyaknya penggangguran 

sehingga mereka memilih menjadi 

pedagang ini menyebabkan sepinya 

pembeli. 

C Subyek 

mengalami gejala 

kecemasan 

sehingga subyek 

mengalami 

banyak pikiran 

Apakah Anda menjadi tidak bisa 

tidur karena hal ini? 

Tidak sih, kalau itu saya tetap bisa tidur, 

karena jika saya tidak bisa tidur akan 

mempengaruhi kesehatan saya dan itu 

akan lebih memperparah ekonomi saya 

jika saya jatuh terpuruk 

C Kecemasan tidak 

mempengaruhi 

subyek sehingga 

subyek tetap 

bertahan dengan 

keadaan seperti 

ini. 
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Apakah Anda menjadi pusing 

karena hal tersebut? 

saya pusing kalau saya sedang tidak ada 

uang untuk membayar sales 

C Subyek 

mengalami gejala 

kecemasan 

sehingga subyek 

mengalami 

pusing. 

Apakah Anda menjadi tidak 

bergairah ? 

Tidak juga, harus tetap bersemangat C Keadaan pasar 

sekarang 

membuat subyek 

merasa cemas 

karena omset 

yang menurun 

Apakah Anda akhir-akhir ini 

menjadi bingung? 

Ya terkadang saya bingung karena 

kondisi yang demikian sepinya pembeli. 

Bingung gimana beli barang lagi, sedang 

modal udah habis mbak 

C Keadaan pasar 

sekarang 

membuat subyek 

merasa cemas 

karena omset 

yang menurun 

Bagaimanakah kondisi 

manajemen usaha bisnis anda 

saat ini? 

Usaha saya sangat-sangat menurun, 

karena semakin mahalnya barang yang 

dijual sedangkan modal sudah habis 

sehingga saya  hanya mendapatkan 

barang sedikit saya juga bingung 

bagaimana jika akan membeli lagi tetapi 

uang tidak ada dan tidak bisa membali 

lagi. 

M Keadaan pasar 

sekarang 

membuat subyek 

merasa cemas 

karena omset 

yang menurun 

Bagaimanakah infrastruktur 

pasar saat ini? 

buruknya pengelolaan pasar tradisional 

oleh pemda setempat. Mulai dari tidak 

tersedianya parkir yang memadai, 

buruknya pengelolaan sampah hingga 

baunya yang menusuk hidung dan 

kemudian menjadi ciri khas pasar 

tradisional. Belum lagi kondisi 

bangunan yang tak terawat. Sehingga 

muncul istilah pasar tradisional atau 

bahkan muncul istilah lain yakni pasar 

becek to mbak, sumpek juga 

C Subyek 

beranggapan 

bahwa 

infrastruktur 

pasar yang tidak 

tertata dengan 

rapi 

menyebabkan 

pasar tradisional 

semakin terpuruk 

dibandingkan 

pasar swalayan 

Bagaimanakah strategi harga 

yang Anda pakai? Apa 

alasannya? 

Saya tidak menggunakan strategi harga 

mbak,  hanya menggunakan strategi 

biasa saja, seperti menjual barang  

sesuai dengan harga pedagang yang 

lain, tidak larang  dan tidak murah mbak 

ben ora bangkrut mbak. Dan mestinya 

memberikan pelayanan terhadap 

pembeli dengan baik. 

M Strategi harga 

yang digunakam 

subyek untuk 

menjadi sukses 

sebagai seorang 

pedagang 

Berapakah keuntungan yang 

Anda diperoleh setiap harinya? 

Apakah keuntungan Anda 

menurun setelah adanya 

Gak bisa  dihitung  mbak yang penting 

untung tersebut bisa digunakan untuk 

keperluan keluarga kami seperti makan 

sehari-hari dan menyekolahkan anak-

M subyek 

beranggapan jika 

sudah cukup 

untuk membayar 
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supermarket/hypermarket? anak aku  

hasil pendapatan saya sangat menurun 

to mbak?opo neh akeh supermarket 

dimana-mana. 

dan membiayai 

semua keluarga 

subyek merasa 

sudah baik. 

Menurut Anda apakah 

kenyamanan berbelanja seperti 

adanya fasilitas menarik 

konsumen? Apa alasannya? 

Sangat menarik, dibandingkan dengan 

pasar tradisional, pasar swalayan lebih 

memikat Konsumen untuk pergi 

bebelanja di supermarket karena  tempat 

yang bagus, menarik konsumen, banyak 

promosi yang diberikan tempat ber ac, 

parkir tersedi dan tidak becek 

C Tempat yang 

nyaman dan 

bersih dapat 

menarik para 

pembeli untuk 

berbelanja 

dipasar swalayan 

dibandingkan 

berbelanja 

dipasar 

tradisional  

Apa yang akan Anda lakukan 

untuk menghadapi kehadiran 

supermarket tersebut? 

Saya hanya bisa berdoa dan berusaha 

supaya diberikan keikhlasan 

menghadapi kecemasan saya, karena 

menurut subyek rejeki sudah diatur yang 

diatas saya hanya bisa berusaha. 

melayanipembeli dengan senyuman dan 

memberikan harga yang terjakau. 

Biarpun untung sedikit tetapi masi bisa 

berjalan. 

M Strategi harga 

yang digunakam 

subyek untuk 

menjadi sukses 

sebagai seorang 

pedagang 

Secara pribadi, apakah yang 

membuat Anda tetap bertahan 

dalam kondisi persaingan seperti 

saat ini? 

Karena ini matapencaharian saya untuk 

membesarkan, memberikan makanan 

untuk anak-anak saya dan 

menyekolahkan anak-anak saya sampai 

kejenjang yang lebih tinggi. Karena 

disini saya  hanya bekerja sendirian 

sedangkan suami saya sudah meninggal 

sejak 25 tahun yang lalu mbak. 

MP Motivasi dalam 

diri subyek yang 

kuat dan mata 

pencaharian satu-

satunya membuat 

subyek terus 

bertahan. 

Secara pribadi apakah motivasi 

Anda untuk tetap menekuni 

usaha ini? 

Bisa memperoleh uang yang banyak 

untuk masa depan anak-anak saya, 

supaya anak-anak saya tidak dihina dan 

merasa bangga dengan mamanya. Dan 

saya bisa bangga melihat anak-anak saya 

sukses. 

MP Motivasi dalam 

diri subyek yang 

kuat dan mata 

pencaharian satu-

satunya membuat 

subyek terus 

bertahan. 

Apakah Anda memang senang 

menggeluti bisnis ini? Apa 

alasannya? 

 

Saya sangat menyukainya, karena saya 

mempunyai sifat yang keras jika saya 

bekerja dengan orang lain maka saya 

tidak akan bisa, tetapi disini subyek 

bekerja milik pribadi dan otomati 

subyek adalah bos jadi subyek senang 

bekerja tanpa diatur dan subyek sudah 

menyukai ini dari subyek masi kecil. 

MP Motivasi dalam 

diri subyek yang 

kuat dan mata 

pencaharian satu-

satunya membuat 

subyek terus 

bertahan. 

Apakah makna secara pribadi 

tetang kecemasan menurut 

anda? Beri contohnya 

Cemas itu keadaan yang tidak pasti, 

tetapi dianggap seperti nyata 

Contohnya seperti jangan-jangan 

MP Motivasi dalam 

diri subyek yang 

kuat dan mata 
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pelanggan akan lari ke supermarket jika 

keadaan pasar seperti ini. 

Jika ada sales yang sudah memang jatuh 

tempo dan pasar dalam keadaan sepi 

pedagang akan mengalami kecemasan 

bagiamana mengatasnya 

pencaharian satu-

satunya membuat 

subyek terus 

bertahan. 

Apakah keluarga Anda 

mendukung usaha ini? Apa 

alasannya? 

Sangat mendukung, karena hanya 

berjualan dipasar tradisional keluarga 

saya bisa terpenuhi kebutuhan sehari-

hari. Dan anak saya bisa tersenyum 

bahagia meskipun hidup mereka sangat 

sederhana 

MK Motivasi dari 

Keluarga 

Membuat subyek 

terus sabar 

dengan keadaan 

pasar yang sepi 

dan omset yang 

menurun 

Saat Anda merasa cemas apakah 

yang keluarga lakukan untuk 

mensupport Anda? 

Memberikan dukungan dan selalu 

memberikan motivasi supaya tidak cepat 

bosan, tetap bertahan meskipun hari ini 

dagangan sepi mungkin besuk atau 

besuk lusa datangan subyek akan laris 

manis. 

MK Motivasi dari 

Keluarga 

Membuat subyek 

terus sabar 

dengan keadaan 

pasar yang sepi 

dan omset yang 

menurun 

Apakah keluarga Anda 

mendukung saat Anda 

mengalami kecemasan? 

Keluarga sangat mensuport dan tidak 

akan membiarkan saya cemas to mbak  

MK Motivasi dari 

Keluarga 

Membuat subyek 

terus sabar 

dengan keadaan 

pasar yang sepi 

dan omset yang 

menurun 

Apakah manfaat kelurga bagi 

anda dalam hubungan dengan 

kecemasan? 

Bagi saya keluarga adalah orang yang 

teramat dekat, tempat saya  saling 

berbagi, tempat aku saling memberi, 

tempat berkorban, tempat menumpahkan 

fitrah kita sebagai manusia. titipan yang 

paling berharga 

MK Motivasi dari 

Keluarga 

Membuat subyek 

terus sabar 

dengan keadaan 

pasar yang sepi 

dan omset yang 

menurun 

Bagaimanakah hubungan atau 

relasi sosial Anda dengan 

lingkungan sekitar/ tetangga? 

Cenderung sangat baik, apalagi sekarang 

pasar sangat sepi sehingga banyak 

penjual yang mengganggur dan mereka 

hanya mengobrol dengan sesame 

penjual dan berkeluh kesah tentang 

penjualannya yang sepi. 

RS Relasi subyek 

bagi subyek 

merupakan 

hubungan timbal 

balik karena 

keduanya saling 

membutuhkan 

Bagaimanakah selama ini 

hubungan anda dengan supplier? 

Sangat baik, karena sales saya bisa 

berjualan mungkin tanpa supplier kita 

tidak bisa berjualan. Tetapi kadang kala 

ada saja supplier yang memohon-mohon 

agar dijualkan barangnya, sedangkan 

RS Relasi subyek 

bagi subyek 

merupakan 

hubungan timbal 

balik karena 
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barang ssaya  masi banyak, aku kadang 

merasa kasian mbak ya jadinya aku beli 

to mbak  

keduanya saling 

membutuhkan 

Bagaimanakah selama ini 

hubungan anda dengan 

konsumen? 

Sangat baik, kerja sama konsumen 

dengan saya  sangat baik to mbak. 

RS Relasi subyek 

bagi subyek 

merupakan 

hubungan timbal 

balik karena 

keduanya saling 

membutuhkan 

Apakah manfaat relasi sosial 

bagi anda dalam hubungan 

dengan kecemasan? 

Untuk melakukan sharing antar sesama 

pedagang, mengeluarkan keluh kesah 

tentang jualannya. Apa lagi sekarang 

dengan keadaan seperti ini banyak 

pedagang yang megeluhkan jualannya 

sepi aku yo  takut mbak  tidak bisa bayar  

sales yang sudah jatuh tempo sedangkan 

uang saya  sudah dipake untuk 

keperluan lainnya sedangkan toko hari 

ini sepi, sehingga ini semua 

menyebabkan cemas 

RS Relasi subyek 

bagi subyek 

merupakan 

hubungan timbal 

balik karena 

keduanya saling 

membutuhkan 

Bagaimanakah kondisi sosial 

saat ini menurut Anda? 

Sangat menurun, sepinya pembeli 

sehingga menyebabkam cemas, uang 

yang dihasilkan pun sangat menurun 

SE Maraknya pasar 

swalayan 

menyebabkan 

perekonomian 

subyek menurun 

dan sepinya 

pembeli sehingga 

menyebabkan 

subyek cemas 

Apakah ekonomi anda 

terpengaruh saat ada 

supermarket? 

Sangat terpengaruh sekali sekarang 

penjualan sangat menurun, pembeli 

sudah enggan beli dipasar, pembeli lebih 

membeli minimarket-minimarket yang 

dekat dengan rumahnya. Sehingga ini 

menyebabkan omset penurunan yang 

sangat drastis 

SE Maraknya pasar 

swalayan 

menyebabkan 

perekonomian 

subyek menurun 

dan sepinya 

pembeli sehingga 

menyebabkan 

subyek cemas 

Dalam hubungannya dengan 

persaingan harga, menurut Anda 

apakah kecemasan Anda 

berdampak pada kondisi 

ekonomi Anda? 

Ya sangat berdampak sekali, jika harga 

disupermarket relative lebih murah 

makan konsumen akan memilih pergi 

berbelanja disupermarket. Jika ini 

berlanjut maka otomatis akan 

mempengaruhi penjualan 

SE Maraknya pasar 

swalayan 

menyebabkan 

perekonomian 

subyek menurun 

dan sepinya 

pembeli sehingga 

menyebabkan 

subyek cemas 

Apakah motivasi Anda dalam 

menjual barang? 

Supaya cepat laku dan bisa membeli 

barang lagi 

M Manajemen  
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Apakah motivasi dari dalam diri 

Anda kuat dalam melakukan 

transaksi jual beli? 

Sangat kuat karena ini adalah mata 

pencaharian saya dan mau tidak mau 

saya harus bertahan untuk tetap 

berjualan. 

MP Motivasi dalam 

diri subyek yang 

kuat dan mata 

pencaharian satu-

satunya membuat 

subyek terus 

bertahan. 

Apakah Anda memiliki motivasi 

untuk mengatasi kecemasan? 

Selalu mengingat anak-anak karena saya 

bekerja untuk mereka, karena mereka 

adalah motivasi saya mengatasi 

kecemasasan selain Berdoa dan 

memohon petunjuk kepada Tuhan yang 

maha esa  

MP Motivasi dalam 

diri subyek yang 

kuat dan mata 

pencaharian satu-

satunya membuat 

subyek terus 

bertahan. 

Bagaimana cara Anda berjualan 

supaya pelanggan tetap loyal? 

Senyum, murah dan harga terjangkau. 

Biarpun untung sedikit tetapi jualan 

saya masi bisa langgeng dan tidak 

bangkrut 

M Strategi harga 

yang digunakam 

subyek untuk 

menjadi sukses 

sebagai seorang 

pedagang 

Apakah cara berjualan akan 

menentukan kesuksesan? 

Sangat menentukan sekali, konsumen 

akan lebih memilih penjual yang 

bersikap ramah kepada pembeli. Karena 

pembeli adalah raja sehingga saya lebih 

mengutamakan kenyaman konsumen 

berbelanja dikios kami, dan memberikan 

harga yang terjangkau dan tidak terlalu 

mahal. 

M Strategi harga 

yang digunakam 

subyek untuk 

menjadi sukses 

sebagai seorang 

pedagang 

Bagaimanakah strategi berjualan 

Anda dalam menghadapi 

persaingan  adanya 

supermarket? 

Saya tidak menggunakan strategi harga 

subyek hanya menggunakan strategi 

biasa saja, seperti menjual barangnya  

sesuai dengan harga pedagang yang lain, 

tidak mahal dan tidak terlalu murah. 

Dan subyek memberikan pelayanan 

terhadap pembeli dengan baik. 

 

M Strategi harga 

yang digunakam 

subyek untuk 

menjadi sukses 

sebagai seorang 

pedagang 
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PEDOMAN WAWANCARA DAN OBSERVASI 

 

Identitas diri  

1. Nama    : 

2. Jenis kelamin  : 

3. Asal    : 

4. Tempat / Tanggal lahir  : 

5. Pekerjaan   : 

6. Tempat berjualan  : 

7. Lama berjualan  : 

 

I. Pedoman Wawancara 

A. Kecemasan  

1. Sudah berapa lama Anda berjualan di pasar ini? 

2. Bidang usaha Anda? 

3. Bagaimana tanggapan anda terhadap berdirinya supermarket? 

4. Apakah anda cemas dengan kehadiran supermarket tersebut? Apa 

alasannya? 

5. Seperti yang anda sebutkan anda kan merasa cemas Karena banyaknya 

supermarket. Kecemasan seperti apa yang anda alami? 

6. Apakah Anda menjadi banyak pikiran akhir-akhir ini? 

7. Apakah Anda menjadi tidak bisa tidur karena hal ini? 

8. Apakah Anda menjadi pusing karena hal tersebut? 

9. Apakah Anda menjadi tidak bergairah ? 

10. Apakah Anda akhir-akhir ini menjadi bingung? 

11. Bagaimanakah infrastruktur pasar saat ini? 
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12. Menurut Anda apakah kenyamanan berbelanja seperti adanya fasilitas 

menarik konsumen? Apa alasannya? 

 

 

B. Manajemen penjualan  

1. Bagaimanakah kondisi manajemen usaha bisnis anda saat ini? 

2. Bagaimanakah strategi harga yang Anda pakai? Apa alasannya? 

3. Berapakah keuntungan yang Anda diperoleh setiap harinya? Apakah 

keuntungan Anda menurun setelah adanya supermarket/hypermarket? 

4. Apa yang akan Anda lakukan untuk menghadapi kehadiran 

supermarket tersebut? 

5. Apakah motivasi Anda dalam menjual barang? 

6. Bagaimana cara Anda berjualan supaya pelanggan tetap loyal? 

7. Apakah cara berjualan akan menentukan kesuksesan? 

8. Bagaimanakah strategi berjualan Anda dalam menghadapi persaingan  

adanya supermarket? 

 

C. Motivasi dari Keluarga dan dari diri Sendiri 

1. Secara pribadi, apakah yang membuat Anda tetap bertahan dalam 

kondisi persaingan seperti saat ini? 

2. Secara pribadi apakah motivasi Anda untuk tetap menekuni usaha ini 

3. Apakah Anda memang senang menggeluti bisnis ini? Apa alasannya? 

4. Apakah makna secara pribadi tetang kecemasan menurut anda? Beri 

contohnya 

5. Apakah keluarga Anda mendukung usaha ini? Apa alasannya? 

6. Saat Anda merasa cemas apakah yang keluarga lakukan untuk 

mensupport Anda? 

7. Apakah keluarga Anda mendukung saat Anda mengalami kecemasan? 

8. Apakah manfaat kelurga bagi anda dalam hubungan dengan 

kecemasan? 
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9. Apakah motivasi dari dalam diri Anda kuat dalam melakukan transaksi 

jual beli? 

10. Apakah Anda memiliki motivasi untuk mengatasi kecemasan? 

 

D. Relasi social  

1. Bagaimanakah hubungan atau relasi sosial Anda dengan lingkungan 

sekitar/ tetangga? 

2. Bagaimanakah selama ini hubungan anda dengan supplier? 

3. Bagaimanakah selama ini hubungan anda dengan konsumen? 

4. Apakah manfaat relasi sosial bagi anda dalam hubungan dengan 

kecemasan? 

 

E. Social Ekonomi 

1. Bagaimanakah kondisi sosial saat ini menurut Anda? 

2. Apakah ekonomi anda terpengaruh saat ada supermarket? 

3. Dalam hubungannya dengan persaingan harga, menurut Anda apakah 

kecemasan Anda berdampak pada kondisi ekonomi Anda? 

 

II. PEDOMAN OBSERVASI 

 

1. Kesan Umum (Kondisi fisik dan penampilan) 

2. Pada saat bekerja  

3. Kegiatan sehari-hari 

4. Interaksi sosial subyek dengan keluarga, konsumen ,tetangga (sesame 

pedagang) 

5. Ekspresi wajah subyek selama wawancara. 

6. Bahasa atau gerakan tubuh yang mungkin muncul saat wawanca 
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